Samenvatting enquête Oudertevredenheid obs De Veenvlinder
Februari 2018

Totaal aantal respondenten
Aantal afgerond
Responspercentage*


312
130
42%

Er zijn 191 gezinnen op obs De Veenvlinder en 312 mailadressen waarop de nieuwsbrief
ontvangen wordt. In veel gezinnen komt info binnen op 2 mailadressen (2 ouders).
Aangezien er 130 enquêtes zijn ingevuld zijn we blij met dit aantal!

Hieronder een samenvatting van de uitkomsten per thema, waarover de vragen zijn gesteld:
1. Algemeen
Veel ouders kiezen voor de school vanwege:
- het openbare karakter van de school
- het feit dat de visie van de school aanspreekt
Er wordt minder gekeken naar:
- de afstand van huis naar de school
- de resultaten die de school boekt
- de bekendheid van de school
Veel ouders kijken uit naar de nieuwe locatie in Groote Veen.
2. Schoolklimaat en communicatie
Er is tevredenheid over:
- de sfeer op school
- zoon/ dochter voelt zich veilig op school
- de Vlinderinfo (2-wekelijks) en de schoolkalender (die aan het begin van het schooljaar
wordt meegegeven)
- de schoolgids (zie website)
- makkelijk contact krijgen met school
Verbeterpunt:
- ouders informeren over de gang van zaken op school
3. Tijd
Er is tevredenheid over:
- de school begint op tijd
Verbeterpunten:
- de school eindigt op tijd
- aandacht voor leerlingen die hulp nodig hebben en leerlingen die meer willen of kunnen
- huiswerk
4. Evaluatie continurooster
De meerderheid van de ouders wil graag dat de eindtijden voor alle groepen op de
woensdagmiddag gelijk getrokken worden. Verder gaat de voorkeur uit naar een 4-gelijke
dagenmodel met een vrije woensdagmiddag voor alle leerlingen.
Bovengenoemde hebben we inmiddels meegenomen in de aanpassing van het
continurooster:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30-14.15 u.
8.30-14.15 u.

8.30-14.15 u.
8.30-14.15 u.

8.30-12.30 u.
8.30-12.30 u.

8.30-14.15 u.
8.30-14.15 u.

8.30-12.30 u.
8.30-14.15 u.

Gr. 1 & 2
Gr. 3 t/m 8
* De middagpauze wordt verlengd van 15 naar 30 minuten
** Dit rooster zal m.i.v. het nieuwe schooljaar ingaan (sept. 2018)

5. Pedagogisch handelen
Er is tevredenheid over het feit dat de leerkracht:
- zorgt voor respectvolle omgang van de leerlingen en goed kan luisteren
- voldoende aandacht besteedt aan sociale vaardigheden en pestgedrag
- zorgt voor een veilig klimaat in de klas
- respect toont voor zoon/ dochter en het zelfvertrouwen ondersteunt
T.a.v. didactisch handelen zijn geen verbeterpunten aangegeven.
6. Didactisch handelen
Er is tevredenheid over het feit dat de leerkracht:
- vakbekwaam is en goed kan uitleggen
- zoon/ dochter ondersteunt bij het werk en hem of haar voldoende uitdaagt
- zoon/ dochter voldoende keuzemogelijkheden biedt
T.a.v. het didactisch handelen zijn geen verbeterpunten aangegeven.
7. Kwaliteitszorg
Er is tevredenheid over:
- duidelijke regels op school
- zoon/ dochter voelt zich veilig op school
- de schoolleiding gaat adequaat om met incidenten
Verbeterpunten:
- de school vraagt in voldoende mate naar de mening van ouders en legt voldoende
verantwoording af
- de schoolleiding/ leerkrachten houden rekening met de mening van ouders
8. Aanbod
Er is tevredenheid over de aandacht die op school besteed wordt aan:
- normen en waarden en andere culturen
- de actualiteit en projecten
- sociale media
- kennisontwikkeling en creatieve vorming
- het onderwijs dat geboden wordt op basis van wat er belooft is
Verbeterpunten:
- aandacht voor leren leren en leren plannen
- aandacht voor ICT
- mogelijkheden om talenten te ontwikkelen
9. Afstemming
Er is tevredenheid over het feit dat de leerkracht:
- goed zicht heeft op de vorderingen van zoon/ dochter
- rekening houdt met het niveau van zoon/ dochter
- correct taalgebruik hanteert
T.a.v. de afstemming zijn er geen verbeterpunten aangegeven.

10. Actieve en zelfstandig rol van de leerlingen
Er is tevredenheid over het feit dat de leerkracht de kinderen:
- in voldoende mate activeert en eigen verantwoordelijkheid geeft
- voldoende zelfstandige laat werken
- voldoende laat samenwerken
T.a.v. de actieve en zelfstandige rol van de leerlingen zijn er geen verbeterpunten
aangegeven.
11. Zorg en begeleiding
Er is tevredenheid over het feit dat de school:
- ouders goed begeleidt en voldoende info geeft bij en over de keuze van het voortgezet
onderwijs
- goede adviezen geeft met betrekking tot de (vervolg) schoolkeuze
- voldoende oudergesprekken organiseert en dat deze gesprekken zinvol zijn
Verbeterpunten:
- Communicatie met ouders over (extra) begeleiding
- Betrokkenheid van ouders bij extra zorg die geboden wordt
- Adviezen die de school geeft met betrekking tot de hulp die je als ouder kunt geven
Conclusies:
 Er is grote tevredenheid over het pedagogische en didactische handelen van de
leerkrachten, hier zijn we uiteraard erg blij mee!


De belangrijkste verbeterpunten die we op gaan pakken:
- Eindtijd van de school: op tijd eindigen
- Huiswerk: hierin zullen we als school een duidelijke lijn opzetten
- Communicatie:
- mening vragen van ouders en verantwoordelijkheid afleggen
- Leren leren en leren plannen
- Aandacht voor talentontwikkeling & ICT: dit zal binnen het projectonderwijs nog meer
ingebed moeten worden
- Communicatie en betrokkenheid m.b.t. extra zorg

Wij danken een ieder nogmaals voor de genomen moeite om deel te nemen aan de enquête en
zullen hier ons voordeel mee doen. Regelmatig zullen we hierover een terugkoppeling geven in de
Vlinderinfo.

